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Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

 

K Vašim narozeninám, které právě slavíte, Vám upřímně blahopřejeme a 
přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 

spokojenosti ve vašem osobním životě. 

 Petr  Holub  

 Cecilie Kvitová   

 Vlastimil Kelnar    

 Ludmila  Šimíčková  

 Josef  Friedel   

 Emilie Purmenská 

 Radomila Tománková  

 Pavel  Kysučan 

 Helena Hanzelková  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zohledňují snížení sazby daně 
z přidané hodnoty o pět procentních bodů, které vstupuje v platnost 1. května 2020. 
Novela zákona o DPH přeřazuje úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí a také 
odvádění a čištění odpadní vody včetně ostatních služeb souvisejících s těmito 
činnostmi z první snížené sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.  

            
 Cena v Kč / m

3 

Voda pitná (vodné)                41,10 Kč/ m
3 
(bez DPH)         45,21 (vč. 10% DPH) 
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Několik postřehů ze sběru velkoobjemového odpadu 
 

Především Vám chci všem poděkovat za pochopení současné situace. Technické 

služby z Nového Jičína, které také pracují v omezeném režimu, umožnily sběr 

velkoobjemového odpadu v naší obci najednou pro horní i dolní konec. Vyvstaly však 

problémy s nedostatkem kontejnerů, ale nakonec jsme si společně s TS i s touto situací 

poradili. A to i přesto, že lidi, kteří zůstali v těchto dnech více doma, uposlechli výzvy 

našich představitelů a více uklízeli ve svých „šuplících“. Na sběrných místech se tak 

shromáždilo poměrně velké množství odpadu. Postupně jsme naplněné kontejnery 

odváželi a vraceli zpět prázdné. 

Hezké májové dny přeje Marie Janečková  

Třičtvrtě století od ukončení II. světové války 
 

V událostech dnešního světa se trochu ztrácí jedna velmi významná historická událost 
a to 75. výročí od ukončení II. světové války. Války, která si vyžádala 72 mil. obětí.  
Je jen těžce uvěřitelné, jakého zla je lidstvo schopno se dopustit.  
I přesto, že jde o velmi smutnou kapitolu světových dějin (nebo právě proto), neměli 
bychom ji nikdy zapomenout. I v naší obci máme na co vzpomínat, a to i přesto, že 
jsme se nedostali do centra válečného konfliktu. V kronikách jsou zaznamenány obavy, 
úzkosti o život, o své drahé i majetek.   
 S blížící se frontou si lidé chystali kryty pro sebe ve sklepích, zazdívali a ukrývali 
potraviny, šatstvo. Sušili chléb, sháněli léky pro případ nemocí z frontových polí. 
Každou chvíli zněly také sirény. Kdo nemusel, raději do Nového Jičína nechodil, 
poněvadž téměř každodenně býval okolo 11:00 hodiny nálet. Všichni si jen přáli, aby 
nemuseli ze svých příbytků utíkat v zimě za mrazu a sněhu. Nebylo zábav, divadel, kin 
nebylo nic. 
Zvláště z večera a za noci mohli obyvatelé naší obce pozorovat z Hůrky ohně, dým, 
bombardování v místech, kde probíhala fronta.  
Na konci dubna začal velký útěk německé armády ze směru od Frenštátu, Frýdku a 
Bílovce. Silnice ze směru od Štramberka a Závišic se naplnily vojenskými i civilními 
vozy – uprchlíky, raněnými, koňmi, děly, nejvíc však tanky a auty.  
V neděli ráno, právě v den rybské pouti, přišli první ruští vojáci. Obec Rybí byla 
osvobozena z okupace od nacistického německého režimu.  
 
Při čtení těchto událostí i dnes cítíme strach a obavy z budoucnosti, které tenkrát lidé 
prožívali. Važme si doby, ve které žijeme. Nekažme si ji zbytečnými starostmi a 
vzájemnou nevraživostí.  
Protože v letošním roce si nemůžeme konec válečných událostí připomenout společně, 

dejme alespoň do oken svých domů v podvečer 6. a 8. května rozžatou svíci. Na uctění 

památky obětí všech válečných konfliktů. V obci máme také tři pietní místa, která 

můžeme vyzdobit kytičkou nebo svíčkou a to pomník padlých u školy, hrob ruských 

vojáků na místním hřbitově a pomník padlého mladého vojína Ivana Šurka na Holiváku. 
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Začíná opět cvičení seniorů v sokolovně (na venkovním hřišti) 
 

Od začátku května opět začíná cvičení seniorů v místní sokolovně. Protože se však 
stále nemůžeme vrátit do vnitřních prostor, bude cvičení probíhat na venkovním hřišti.  
Začínáme cvičit od 4. května dvakrát týdně vždy po deseti cvičencích (včetně 
cvičitele) a to v pondělí a ve středu od 10:00 hodin. Abychom měli přehled o počtu 
zájemců, objednávejte se, prosím, na telefonním čísle 725 410 411. 
Vstup na sportoviště je zdarma. 
Tento projekt je podpořen z dotace na podporu zdravého  

stárnutí v MSK na rok 2020.  

Otvírací doba obecního úřadu. 
Od poloviny měsíce dubna se vrátila otevírací doba obecního úřadu do běžného 
provozu. Přesto však budeme rádi, pokud budete i nadále řešit své záležitosti 
především telefonicky nebo elektronickou komunikací. Samozřejmě, pokud je to 
potřeba, přijděte vyřídit svoji věc na obecní úřad osobně.  
Prosíme jen, abyste dodržovali bezpečnostní opatření zavedená na úřadě – vstup po 
jednotlivých osobách, desinfekce rukou před vstupem do kanceláře, používání 
ochranných roušek. Jde přece o naši vzájemnou ochranu a předcházení komplikací, 
které by nám přenosem nemoci mohly nastat. 
Úřad kontaktujte na telefonech 556 760 181, 606 127 321 
nebo emailové adrese obec@rybi.cz, starosta@rybi.cz. 
 
 
Pokud máte doma ještě stále nedostatek roušek, 

prosím, zavolejte na obecní úřad (606 127 321), 

potřebné roušky vám doručíme. 

 

Akce v měsíci květnu 
Všichni jsme určitě velmi rádi, že se nákaza koronaviru podařila dostat v naší zemi pod 
kontrolu a že krizový štáb začíná uvolňovat nařízení, která více nebo méně ovlivnila 
naše životy. Teď jde o to, abychom zůstali ukáznění a „příliš se neutrhli z řetězu“.   
Proto ani v měsíci květnu obec ani spolky neplánují pořádání sportovních ani kulturních 
akcí. Aktivity pro několik lidí, které jsou v současné době povoleny si každý dokáže 
zajistit pro sebe a své přátelé sám. 
Na uspořádání větších akcí si budeme muset počkat (pokud vše dobře půjde) až po 

prázdninách. Přesto však nechceme přijít o některé aktivity naplánované v letošním 

roce. Budeme se je snažit rozprostřít do delšího časového období. A třeba se nakonec 

ukáže, že budeme mít z těchto  společných setkání větší radost.  
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 11. května v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.      
      
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  25. května  
 ve stejnou dobu. 

 

Ukliďme Česko trochu jinak 
 

I přesto, že se akce ukliďme Česko 
nemohla konat organizovaně, některé 
rodiny s dětmi nezaváhaly a místo jarní 
vycházky vyrazily do přírody uklízet samy. 

Podařilo se jim tak vyčistit 
prostranství okolo hospůdky na 
Puntíku a lesík na rozhraní katastru 
obce Rybí a Štramberka. Na skládku 
jsme tak vyvezli cca 10 pytlů 
odpadu. 

Moc děkujeme.  
Členové spolku Věžička 

Prodejna potravin u Kvitů 
bude opět otevřena od 11.5.2020 pod novým názvem  

„POTRAVINY U HANIČKY“ 
 

Otevírací doba: 
pondělí až pátek    od 7:00    do   19:00 hod. 
sobota a neděle     od 7:00    do   12:00 hod.  

 
Tímto zvu zákazníky k nákupu potravin, pečiva, uzenin, masa a zeleniny. 
Zároveň na rozšířený sortiment drogerie a ostatního zboží. 

Těší se na Vás nový provozovatel. 
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ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  RYBÍ 
 

Ředitelka MŠ Rybí po dohodě se zřizovatelem stanovila termín a místo zápisu  
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2020 / 2021  

 

od 4. 5. 2020  -  15. 5. 2020 v MŠ Rybí 
 
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání 
bez osobní přítomnosti dětí a minimalizací osobní účasti zákonných zástupců. 
 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2020/2021, které do 31.8.2020 dosáhne věku pěti let. Zápis se netýká dětí, které MŠ již 
navštěvují. 
 

Náležitosti žádosti : 
všechny potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách MŠ Rybí – 
www.msrybi.cz 
 
- Vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
- Kopie rodného listu dítěte 
- Kopie očkovacího průkazu ( v případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího 

kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od lékaře, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) 

- Čestné prohlášení k očkování 
- Podepsané prohlášení zákonných zástupců 
 
 

Odevzdání žádosti a dalších příloh : 
 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 
vyplněnou a podepsanou žádost doručit následujícími způsoby : 
 
1. do datové schránky školy :  5xckyrs 
2. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem  :  msrybi@gmail.com 
3. poštou : MŠ Rybí okres Nový Jičín, příspěvková organizace 742 65 Rybí 318 
4. osobní podání na MŠ Rybí :  úterý 5. 5. a  12. 5  od 8.00  -  13.00 hodin  
 V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat 

příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v 
prostorách MŠ,  proto je nutná telefonická domluva na tel. čísle  721 674 415 

 

Postup vyřizování žádostí : 
 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení. Podle 
novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou, ale bude 
oznámeno prostřednictvím webových stránek MŠ Rybí – www.msrybi.cz a také vyvěšeným 
seznamem na hlavních dveřích MŠ ( předpokládaný termín zveřejnění – 2. června 2020) 
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Toto 
číslo Vám bude přiděleno e- mailem po obdržení žádosti. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno písemně. 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci dubnu rada obce  

schválila: 

 zahájení provozu v mateřské škole souběžně se zahájením výuky v základních 
školách tj. 25. 5. 2020 

 zařazení území obce Rybí do působení MAS Lašsko z. s. se sídlem Dolní Bašta 
269, 742 66 Štramberk, IČO: 27029875 na programové období EU 2021 - 2027 

 pravidla pro rozdávání ochranných prostředků v době pandemie koronaviru 
občanům obce Rybí 

 

vzala na vědomí: 
 přehled opatření pro zabezpečení výuky v ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a v MŠ 

Rybí 
 zprávu o provedených opatřeních v obci Rybí proti šíření pandemii koronaviru. 
 informaci o vytvoření dvou pracovních míst na VPP. 
 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 přijetí žádosti města Nový Jičín o poskytnutí dotace rozpočtu obce na zajištění 

spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností ORP Nový Jičín. Výše podpory je stanovena za služby 
sociální péče využité v roce 2019 ve výši 73.750,-Kč a služby sociální prevence a 
sociálního poradenství 36.250,-Kč celkem 110.000,- Kč. 

 

Na konci loňského roku vyhlásilo TJ a SPV soutěž na nové logo. Do této soutěže bylo 
zapojeno celkem 20 návrhů. Mezi uživateli vybírající porota složená ze 14 porotců. 
Celkovým vítězem se stala paní Petra Vojkůvková, jejíž návrh byl u jednotlivých porotců 
6x zvolen jako nejlepší a 3x jako druhý nejlepší. Logo bude použito buď v podobě pouze 
s TJ nebo v podobě s TJ a SPV dle potřeby. 
Všem zúčastněným děkujeme a paní Vojkůvkové velmi gratulujeme. Cenu, je to věcný 
dar a tričko s vlastním návrhem loga, předáme až po uklidnění aktuální situace s 
koronavirovou nákazou. 

S pozdravem Kelnarová Martina 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

         Encyklopedie Věda a technika 
     Vynálezy, jako byly například kolo nebo letadlo, knihtisk nebo očkování, objevy DNA a 
elektromagnetismu, pomohly nám lidem vyřešit problémy každodenního života a dosáhnout 
úžasných úspěchů na poli vědeckého pokroku. Tahle kniha plná báječných ilustrací nabízí dětem 
nevšední přehled všech vrcholných počinů, které poznamenaly technologický vývoj lidstva. 
 
 
M. Cabotová     Holčičí pravidla – Návštěva z minulosti 
     Allie se hrozně těší na školní výlet. Pak ale paní učitelka oznámí, že každý žák dostane pro ten 
den přiděleného „kamaráda“ - shodou náhod z Alliiny bývalé školy. Když zjistí, koho přidělili právě jí, 
je naštvaná a musí se s touto obtížnou situací nějak vyrovnat. 
 
 
 Z. Neubauerová    Vtipy pro děti 3 
     Věděli jste, že během smíchu se mozku dostává až 5x více kyslíku než při obvyklém dýchání a 
dochází při něm k dokonalé synchronizaci mozkových hemisfér? Určitě se zasmějete vtipům o 
Pepíčkovi, ze školy, z pohádek nebo dalších. 
 
 
O. Fuczik     Hrdinové 2 
     Který český hokejista vyhrál tenisový Wimbledon? Proč skončili mistři světa z roku 1947 ve 
vězení? Kdo byl první český vítěz Stanley cupu? Tato bohatě ilustrovaná kniha s několika 
komiksovými příběhy nabízí čtenářům všech generací to nejlepší z naší hokejové historie i 
současnosti. Snahou autorů je představit hokej jako součást našeho života, na kterou můžeme být 
pyšní a zároveň k ní přistupovat kriticky. 
 
 
M. Říha     Plemena psů 
     Nejúplnější český atlas psů přináší představení plemen uznaných i neuznaných mezinárodní 
kynologickou společností. U jednotlivých plemen je uvedena historie, místo a často i důvod vzniku, 
povaha a možnosti využití psa a samozřejmě nechybí fotografie. 
 
 
H. M. Körnerová    Dům u Tří borovic 
     Děj této knihy se odehrává na francouzském venkově na konci 19. století. Alžběta prchá z 
ohroženého domova a nalezne azyl na zanedbaném statku, na němž bez nadšení hospodaří bývalý 
právník André Trevillon s hrstkou služebnictva a postiženým synem. Osudy dvou rodin se propojí a 
napovrch vyplouvají stará tajemství. 
 
 
R. Bryndza     Chladnokrevně 
     Na břeh Temže jsou v krátkém čase vyplaveny dva kufry – v jednom je mrtvé tělo ženy v druhém 
je mrtvý mladý muž. Co spojuje obě oběti? Erika Fosterová a její tým si uvědomují, že musí opět 
dopadnout sériového vraha. A v ohrožení se ocitá nejen ona, ale i malá dvojčata velitele Marshe.     
  

Knihovna bude otevřena od 4.5.2020 

pouze k vypůjčování knih a časopisů. 

Přístup k počítačům, internetu a tiskárně zatím není možný. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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5. 4. 2020 

Změny mohou proběhnout bez kritických následků

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

aktuální zdravotní situace ve 

společnosti může přinášet obtížné 

domácí, rodinné a rodičovské situace. 

Mnozí pracují z domova, tráví čas 

v karanténě, jsou společně celý den 

v bytě či domě se členy rodiny nad 

míru obvyklou, omezeny jsou jiné 

osobní sociální kontakty. 

V nejednom případě může výše 

uvedené vyústit ve vyhrocení 

vzájemných vztahů. Této oblasti by se 

spíše věnoval článek z pera 

psychologa. My z pozice právních 

poradců můžeme přispět zejména tím, 

že se podělíme o zkušenosti při 

formálním řešení těchto krizí. A na 

závěr článku nabídneme drobné 

bezplatné konzultace. 

Krizí máme na mysli rozchody a 

rozvody s důsledky do majetku 

a k nezletilým dětem. Je zřejmé, že 

některé domácnosti se těmto 

myšlenkám z důvodu nynější 

netradiční situace v práci, rodině, 

domácnosti a společnosti nevyhnou. 

Co lze tedy dělat, když se dostaneme 

do pozice nečekaného rozchodu a 

rozvodu? 

Především lze zachovat klid. 

Netradiční podmínky bezpochyby 

odplynou, avšak jednání, které se 

v průběhu stane, nelze mnohdy vzít 

zpět. Mnoho klientů v rodině či 

podnikání vyhrocenou situaci řeší 

rychle a striktně. Může se jednat o 

řešení dobré a efektivní. Někdy však 

nekonat a chvíli situaci přečkat (ať již 

s partnerem a dětmi, s věřitelem a 

půjčkou nebo v podnikání se 

zaměstnanci) může být trvalejší cestou 

s menšími kritickými následky, které si 

zatím neuvědomujeme při rychlém 

rozhodnutí. 

Jak situaci přečkat? Některé soudy 

v otázkách rodičů a dětí v poslední 

době aplikují tzv. Cochemskou praxi. 

Jedná se o přístup, který např. dle 

definice Okresního soudu Brno-venkov 

„spočívá ve spolupráci soudu s dalšími 

institucemi za účelem pomoci rodičům 

k převzetí odpovědnosti za budoucí 

život dítěte a řešení sporů týkajících se 

záležitostí dítěte především vzájemnou 

dohodou rodičů. Dohoda rodičů, je-li v 

nejlepším zájmu dítěte, má přednost 

před rozhodnutím soudu.“ 

Při formulování dohody je právě 

mnohdy vhodné neučinit unáhlené 

rozhodnutí a nepřetrhat veškeré 

pozitivní vzájemné vztahy. S tímto 

velkou mírou souvisí možnost oslovit 

tzv. mediátora (ve věcech rodinných či 

podnikatelských) nebo se obrátit na 

některé z poradenských zařízení pro 

rodiny a partnery v krizi. Radu a 

možnost asistence lze hledat také u 

orgánu sociálně právní ochrany dětí 

(běžně pod zkratkou „OSPOD“) anebo 

u „POP“, tedy poskytovatelů  

odborné pomoci. Postačí tento pojem 

zadat do internetového vyhledávače a 

kontakty lze nalézt. Anebo se nebojme 

obrátit na právního poradce, který nás 

bezpochyby nasměruje a kontakt 

pomůže nalézt. 

V případě, že bude nutno činit radikální 

kroky, tak je u rodiny na místě rozvod 

a s tím související řešení péče o 

nezletilé děti, bydlení a majetkové 

vypořádání. 

Jedná se o položky významné, proto 

shodně jako uslyšíme z úst soudce, 

dodávám, že „dohoda je výhrou pro 

obě strany“. Proč tomu tak je? Dohoda, 

byť formálně vedená s právní pomocí, 

umožní: 

 zatížit nezletilé děti v míře co 

nejmenší, 

 navštívit soud na co nejmenším 

počtu soudních jednání,  

 ušetřit co nejvíce finančních 

prostředků za právní pomoc, 

 získat možnost přátelských vztahů 

s druhou stranou do budoucna, a 

to včetně neroztrhaných 

společných sociálních kontaktů 

mimo rodinu. 

Samozřejmě vždy existuje cesta 

sporná, útočná a lze ukázat, kdo je 

aktuálně silnější a bude pánem či paní 

situace. Lze vybojovat rovnost do 

poslední koruny. Rozhodnutí je na 

každém zúčastněném a nelze říci, že 

jedna či druhá cesta je správná. 

Mým cílem je z praxe poukázat na to, 

že existuje také cesta první, na kterou 

v náročných časech a podmínkách 

mnohdy zapomínáme nebo si ji 

neumíme představit. 

Závěrem v době aktuálního nouzového 

stavu jako drobnou pomoc rodinám a 

podnikatelům ve společnosti nabízíme 

stručné bezplatné emailové konzultace 

občanům každé pondělí a středu od 

14:00 do 16:00 hodin, a to na emailu 

advokat@aksopuch.cz, prozatím až do 

30. 4. 2020. V těchto hodinách budeme 

s kolegy odpovídat na průběžně zaslané 

aktuální dotazy občanů. Očekávat 

můžete: 

 snahu o nasměrování plně v duchu 

tohoto článku, 

 poskytnutí informací, jak nalézt 

odbornou pomoc či mediaci, 

 kde nalézt informace od vlády 

nebo příslušného ministerstva,  

 jak postupovat, aby nedošlo ke 

kritickým následkům, zejména 

v rodině, 

a aby situace mohla být postupnými 

právními či neprávními kroky řešena a 

zvládnuta. Přejeme mnoho dobrého 

v této době. 
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Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén!  
Vyhnete se sousedským sporům  

 

Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo 
dovézt vodu do bazénu cisternou společnosti 
SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta 
zabrání případným problémům ve vodovodní síti i 
sousedským sporům 
 

Ostrava, 29. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné 
napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo 
zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou 
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší 
a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně 
výrazně stoupá – loni se téměř zdvojnásobil. 
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si 
nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a 
nepředstavuje zdravotní riziko.  
 
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné 
zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách 
www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.  
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly 
nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi od března epidemií nového typu 
koronaviru. Služba bude poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních 
pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných 
pomůcek v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby. 
 
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí 
v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, 
než to bylo obvyklé v minulosti. Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se 
zástavbou stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region. 
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé 
vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou 
rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit 
celý proces do rukou profesionálů? 
 
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět 
prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při 
náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí 
proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat 
do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně 
projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů 
společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. 
 
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné 
napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední 
den. 
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, 
vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou 
omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke 
spokojenosti našich odběratelů napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto 
službu každoročně roste,“ vysvětluje Koníř. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.smvak.cz
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Zprávičky ze školičky 

 

Ačkoli nám školu v březnu zavřeli, neznamená to, že by byla 
přerušena výuka. Jak můžete slyšet v médiích, probíhá výuka na 
dálku. I pedagogové naší školy se museli s nenadálou situací 

vypořádat. A musím říci, že to zvládli velmi dobře. Zpočátku jsme posílali učivo rodičům 
prostřednictvím e-mailů. Postupně jsme se postarali o výuku prostřednictvím digitálních 
technologií. Nejprve jsme rozvíjeli s dětmi komunikaci přes aplikaci WhatsApp. Nyní již 
komunikujeme přes SKYPE, kdy se s dětmi setkáváme při videohovorech a můžeme si 
takto vysvětlovat nové učivo, kontrolovat splněnou práci apod. Týká se to sice hlavně 
starších dětí, ale spojení už se podařilo navázat i s některými dětmi 2. ročníku. 

 
Díky technologiím, které máme k dispozici, je tato komunikace poměrně živá. 

Dokonce máme možnost zjistit a hodnotit, jak se jim práce doma daří. Jak se říká: 
„Všechno zlé je pro něco dobré.“ Tato odvěká pravda se nám potvrdila v mnoha 
ohledech. Zdokonalili jsme se v používání digitálních technologií. Zjistili jsme, jak moc 
nám škola chybí apod. A už se moc těšíme, že se budeme moci od 25. května opět 
setkávat. V současné době připravujeme podmínky ve škole tak, abychom splnili 
bezpečnostní opatření a co nejvíce zabránili možnosti nákazy. 

 
Díky technologiím se nám také podařilo zvládnout zápis do 1. ročníku. Máme pro 

příští rok zapsaných 14 nových prvňáčků, na které se budeme v září moc těšit. Děkuji 
rodičům předškoláků za skvělou spolupráci. 

 
Moc bych také chtěla poděkovat všem vyučujícím, dětem, rodičům i prarodičům. 

Především děkuji za jejich přístup a za jejich energii, kterou v této době k zvládnutí 
situace vynaložili, a vyjádřit velký obdiv, jak se nám společně tato nepříjemná situace 
daří zvládnout. 

Mgr. Hana Frydrychová 

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit 100 bazénů, naopak 
nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu 
na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů. 
 
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 
SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně 
dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi 
hodin večer. 
 
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 
poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do 
vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun bez DPH. 
 
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve 
nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné 
například na laboratoře společnosti Vodotech (www.vodotech.cz).  

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Aplikaci připravil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s BESIPem, Asociací Záchranný kruh a portálem 
Bezpečné cesty. K realizaci přispěl také Liberecký kraj, který se prevencí dlouhodobě zabývá.  
„Někteří pedagogové, rodiče i děti v posledních dnech a týdnech tápou, jakou formou pokračovat ve 
vzdělávání. Online prostředí je s ohledem na situaci nejdostupnější. Proto i část dopravní výchovy jsme 
přesunuli právě tam,“ dodává Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti. 
 

Testy jsou rozděleny do 8 kategorií: 

 

„Funguje to velice jednoduše. Žák si vybere z jakékoli kategorie test. Při jeho spuštění se mu vygeneruje deset 

náhodných otázek, na které postupně odpovídá ze tří nabízených možností. Okamžitě se mu zobrazí, jestli 

zvolil správné nebo chybné řešení. Všechny správné odpovědi jsou navíc zdůvodněny,“ popisuje Novotná. 

1. stupeň ZŠ Spolucestující 
2. stupeň ZŠ Dopravní značky 
Cyklista Křižovatky 
Chodec První pomoc 

 plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová  
vedoucí oddělení prevence  
7. 4. 2020  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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MŠ 
 

STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

DUBEN 
 

 
 
Zdravím Vás, lidičky!  To jsem já, prázdná mateřská škola bez dětí, které jsem 
neviděla hrozně dlouho. Tak  to přece bývá jenom o velkých prázdninách a co jsem na 
světě, a už je to více jak 30 let, nic takového jsem nezažila… No co to je za pořádek? 
 
A ještě k tomu všemu se tady  maluje a gruntuje, přestavuje nábytek a přebírají hračky, 
pere a převléká. Taky pořád dezinfikují jako bych byla nemocná. Ale já nejsem 
nemocná! Jsem jenom smutná, protože se mi stýská po dětech – po jejich úsměvu i 
smutýnkách, trošičku toho zlobení, radosti a zvědavosti. Chybí tu jejich štěbetání  a 
pohádky po obědě. A to nemluvím o zahradě, která si zrovna včera stěžovala, že je 
pořád taky taková opuštěná. A kdyby ji neupravovala sekačka, tak si ani nemá s kým 
povídat. Kuchyně jenom tiše vzdychá a pyšnění se novým krásným vymalováním už ji 
docela přešlo. Už prý dlouho nevoněla dobrým jídlem… 
 
Vždycky poslouchám, co si při práci povídají všechny ty hodné paní a že prý je kolem 
nějaký zlý virus. Já si myslím, že ho přepereme. Dáme mu co proto, aby už nikoho 
nezlobil. A kdoví, třeba z někoho z Vás dětí v Rybí roste nový lékař nebo vědec, který 
na takové viry a bacily vezme bič a vyžene je pryč… 
 
Takže moje milé děti, ještě chvíli to doma vydržte, buďte hodné a hlavně trpělivé. Dejte 
na sebe pozor a pomáhejte rodičům. Já, hračky, zahrada i ta kuchyně se na Vás moc 
a moc těšíme. A také všichni zaměstnanci . 
Už je tu bez Vás opravdu smutno. 
 
                                                        Vaše školička 

 

Venkovní hřiště v mateřské škole 
 

I když je venkovní hřiště v areálu 
mateřské školy volně přístupné, 
přece je jen určeno pro děti do 10ti 
let a to s pouze s doprovodem     
dospělých.  
Děkujeme všem za dodržování  
provozního řádu na dětském hřišti. 
 

Miroslava Gilarová, ředitelka MŠ   
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Vyčistím koberce, sedačky, 
interiéry automobilů. 

 
Dezinfekce místností, bytů,  

automobilů  
ozónovým generátorem 

(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče   
a eliminuje zápach) 

  

Jiří Marek, Rybí 371 
tel. 739 640 626 

Koupím staré prospekty, příručky, knihy  

TATRY KOPŘIVNICE 

tel. 605 065 816 

Prodám 

Pračku GORENJE na 7 kg prádla 

půl roku stará, přední plnění   

(z důvodu přestavby koupelny -

velká) 

 

Cena : 8.000 Kč  

(pořizovací cena 10.500 Kč + 

2.000 Kč prodloužení záruky) 

 

Kontakt:  

733 576 338 

 

 

 

REKULTIVACE TRÁVNÍKŮ A PLOCH 
 
 Provádíme terénní úpravy 

profesionálním kultivátorem KOPPL 
 Příprava ploch před založením 

nového trávníku/ výsadbou 
okrasných zahrad 

 Jemné terénní úpravy ( po instalaci 
domovních čistíren, bazénů atd.) 

 

Tel.: 607 862 101 

Koupím 

loutky pohádkových 
postaviček (princezna, 

šašek, čert a další různé) 

k využití do dětského 
loutkového divadélka. 

Mohou být i poškozené.  

Jarka 
Honešová 

tel.  
724 267 714. 
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